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' ... Romània
Judetul Constanta
Comuna Roria
Consiliul Local

HOTÀRÀRE
privind aprobarea Contractului de voluntariat care se va incheia intre persoanele voluntare din
cadrul Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta ~i consiliullocal al comunei Horia,ca
beneficiar al voluntariatului

Consiliul Local al comunei Horia, judetul Constanta, intrunit in ~edinta ordinara la
26 .03. 2019;
Avand in vedere :
referatul primarului comunei;
raportul comisiei de specialitate;
raportul compartimentului de specialitate aIe consiliului local;
avizul de legalitate al secretarului comunei;
H.G. nr.1579/2005,pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgenta voluntare ~i art. 17 din Legea nrA81/2004,republicata
- prevederile legii nr. 215/2001, art. 36, alin.2 , lit. d,alin.6,lit.a,pct.8;
Ìn temeiul prevederilor art. 45 alin.1, din legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
data de

HOTÀRÀSTE

Art.1.Se aproba Contractul de voluntariat care se va incheia intre persoanele voluntare
din cadrul SVSU ~i Consiliul local al comunei Horia,judetul Constanta,ca beneficiarul
voluntariatului,conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2.Se aproba compensarea in bani a timpului efectiv lucrat la interventi i ~i la
celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar al comunei
Horia,astfel:
a)
membrii echipei specializata pentru interventi i primesc o indemnizatie in
functie de orele prestate, care nu poate fi mai mica decat cuantumul orar
calculat la valoarea salariului minim brut pe economie in plata,respectiv
12,38 lei pe ora.(2080 : 168 = 12,38 lei)
~
Art.3. Reprezentantul consiliului local ,ca parte la incheierea contractului de
voluntariat este domnul Baroncea Constantin,viceprimarul comunei,~ef al SVSU
Horia.
ArtA.Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de primarul comunei
Horia,~eful SVSU Horia ~i de compartimentul contabilitate, impozite ~i taxe.
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Art.5. Secretarul comunei, va'comunica prezenta hotànire, tuturor factorilor interesati,
in termenul prevàzut de lege.
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Adoptatà cu __g_ voturi "pentru", --=-voturi "impotrivà" , ~i _:::-~,abtineri", din totalul
prezenti la ~edintà.

g consilieri

Horia
Nr./f

din 26.03.2019

Pre~edinte de ~edintà,

cons:f
Contrasemneaza

Secretar comuna

